Regulamin Gminnego Konkursu Sołectw
Gminne Święto Plonów, Korsze 15 września 2019r.
Organizatorzy:
Gmina Korsze,
Miejski Ośrodek Kultury w Korszach.
Termin i miejsce konkursu:
15 września 2019r., Publiczne Miejsce Spotkań w Korszach.
Cele konkursu:
1. Promocja sołectw,
2. Promowanie zwyczajów, tradycji i kultury gminy Korsze,
3. Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
Uczestnictwo:
1. Uczestnikami konkursów mogą być tylko mieszkańcy gminy Korsze (poszczególnych sołectw),
2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny,
3. Spotkanie uczestników wyznaczone jest na dzień 15 września 2019 r. na Publicznym Miejscu Spotkań w Korszach,
4. Każde sołectwo może zgłosić tylko jedną – 5-osobową drużynę,
5. Drużyna powinna być gotowa do udziału w zawodach ok. godz. 14:00,
6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie
jej do Urzędu Miejskiego w Korszach drogą tradycyjną lub elektroniczną.
7. Podczas Konkursu wykonywane będą zdjęcia. Udział w konkursie równoznaczny będzie
z wyrażeniem zgody na wykonywanie zdjęć oraz ich późniejszą publikację na stronach internetowych i profilach na portalach społecznościowych organizatorów oraz w prasie, biuletynach, gazetkach i ulotkach, w celu promowania działalności Organizatorów i Gminy
Korsze. Każda z osób ma prawo do wycofania zgody o czym należy poinformować fotografa przed lub bezpośrednio po wykonaniu zdjęcia lub zgłosić wycofanie zgody Organizatorom w każdym momencie po zakończeniu imprezy. Wycofanie zgody nie będzie
wpływać na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody.
8. Termin zgłoszeń do Konkursu upływa 09.09.2019r.
Konkursy:
1. W ramach Konkursów Sołectw odbędą się konkurencje rekreacyjne przygotowane przez
organizatorów,
2. Do każdej konkurencji może przystąpić 3 zawodników (2 rezerwowych),
3. Rodzaj poszczególnych konkurencji jest formą niespodzianki i zostanie ogłoszony przez
organizatora przed samym rozpoczęciem,
4. Regulaminy poszczególnych konkurencji zostaną omówione każdorazowo przed rozpoczęciem każdej z nich.
Ogłoszenie wyników:

1. Wyniki konkurencji będą rejestrowane na bieżąco przez organizatora.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Dożynek w dniu 15.09.2019r. około godz. 15:00.
3. Organizator przewidział nagrody pieniężne za I, II i III miejsce.

Zgłoszenie do udziału w Konkursach Sołeckich
Korsze, 15 września 2019r.

Sołectwo:………………………………………………….………………………………….………

………………………………………….
pieczątka i podpis osoby delegującej

Zgłoszenie proszę dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą lub mailem do Urzędu Miejskiego w
Korszach ul. Mickiewicza 13, 11-430 Korsze (pokój 112), e-mail: promocja@korsze.pl w terminie
do: 09.09.2019 roku.

